
TOURS & TIPS

ARDECHE

STAD VAN  
ROTSEN EN  
ARENDSNEST- 
DORPEN -  
CAUSSE NOIR

Het rotsige, met gras begroeide en zeer dun- 
bevolkte kalksteenplateau op 700 tot 1200 m 
hoogte ten oosten van Millau is de kleinste van 
de Grands Causses, zoals de benaming luidt voor 
de karstgebieden van het Massif Central in hun 
geheel. Het kalksteenplateau wordt vooral 
gebruikt als schapenweide. Zoals alle causses is 
dit een waterarm gebied. De oorzaak is dat de 
bodem het regenwater niet lang kan vasthouden. 
Het water sijpelt meteen omlaag in het poreuze 
kalkgesteente. Daardoor zijn grote gebieden hier 
schraal en steppeachtig. Alleen in de laagten 
(dolines) vormt zich een bijzonder vruchtbare 
bodem. Daar bedrijft men op soms piepkleine 
stukjes land intensieve landbouw - in schril 
contrast tot de stenige, onvruchtbare omgeving. 
De incidentele natuurlijke waterbronnen waren 
vroeger bijzonder waardevol – vaak staat in de 
nabije omgeving ervan een boerderij. 

GETEKEND DOOR WATER EN WIND 
Een verbazingwekkende opeenhoping van 
rotsen is ontstaan op de Causse Noir, hoog 

boven de Dourbiekloof, door de inwerking van 
grote temperatuurverschillen en het weg- 
stromende regenwater op het dolomiet- 
gesteente. Een toeristentreintje voert u langs 
de chaotische formatie van rotsen Montpellier-
le-Vieux 1 , die bezoekers ooit vanuit de verte 
deed denken aan de stad Montpellier. Voor 
bezoekers zijn nu vijf routes van verschillende 
lengte (ongeveer 1-3 uur) met een kleur 
gemarkeerd. Deze rotsenzee is met ca. 120 ha 
aanzienlijk groter dan Chaos Nîmes-le-Vieux.  
De grillig gevormde rotsen worden getypeerd 
met namen als ‘krokodil’, ‘sfinx’ of ‘berenkop’. 
De ‘Poort van Mycene’, een natuurlijke 
rotsboog, lijkt bijna in de lucht te zweven. 

PITTORESKE KLOVEN MET OUDE DORPJES 
Over de Causse Noir en via het kleine plaatsje 
Lanuéjols gaat u verder naar het fraaie dorp 
Trèves 2 . Van hier loopt de D 157 met tal van 
bochten door de Gorges du Trévezel. Op de plek 
waar de Trévezel uitmondt in de Dourbie, 
eindigt deze kleine kloof. Boven troont het 

Met zijn ongenaakbare schoonheid vormt de Causse Noir een van de indrukwekkend-
ste landschappen van Frankrijk. Hier ziet u uiterst grillige, door erosie vervormde 
rotsformaties, zoals de Chaos de Montpellier-le-Vieux. De groene kloof van de  
Dourbie scheidt de Causse Noir van de Causse du Larzac. 

Auto: van Millau via D 110 tot Montpellier-le-
Vieux, via D 29 tot Trèves, via D 991 door de 
Gorges de la Dourbie.

Montpellier-le-Vieux:  
www.mont pellierlevieux.com,  
eind mrt.-begin nov. dag. 9.30-17.30, juli-aug. 
9-19 uur, € 5,70, met korting € 3,85-4,60,  
Petit train € 3,70, met korting € 2,70.  
De rondrit met het treintje over het terrein 
duurt ca. 45 min.

Le Petit Nantais: in Nant, 15, Place du Claux, 
tel. 05 65 62 25 11, menu € 15-30, 12-13.30, 
19-20.30 uur, wo. gesl., ‘s zomers kunt u 
buiten zitten. 
Hermitage St-Pierre 1 : in Revens, 10 km  
ten noorden van Nant, oostelijk van de D 991,  
tel. 05 65 62 27 99, http://hermitage.st.pierre.
voila.net, 2 pk € 79. In een voormalig romaans 
klooster biedt men keurige accommodatie. 

VERVOER

OPENINGSTIJDEN 

ETEN EN OVERNACHTEN 

schilderachtige dorp Cantobre 3  op de steile 
rots aan de rand van de steile helling langs de 
rivier. Maar om een hapje te eten kunt u het 
best stroomafwaarts langs de Gorges de la 
Dourbie rijden naar Nant 4 . Hier serveert men 
in Le Petit Nantais 1  goede regionale gerechten. 
Bezienswaardig zijn de romaanse weerkerk 
St-Pierre en de oude markthal uit de 18e eeuw, 
die onder de imposante arcaden ruimte aan 
cafés en bars biedt, en de Pont de la Prade. Met 
een prachtige boog overspant deze 14e-eeuwse 
brug net buiten het dorp de rivier de Dourbie. 
Verder stroomafwaarts kunt u een interessante 
tussenstop maken in een paar andere kleine 
dorpjes, zoals het arendsnestdorp (village 
perché) St-Véran 5 . Bij Millau mondt de hier  
en daar flink onstuimige Dourbie uit in de Tarn. 

OVERIGENS: omdat er in deze streek maar 
weinig bomen groeien, heeft zich op alle 
kalksteenplateaus een vrijwel houtloze 
architectuur ontwikkeld. De functie van houten 
balken voor plafonds en daken is overgenomen 
door stenen gewelven – zelfs de daken bestaan 
uit platen van natuursteen. Dit landschaps- 
beeld wordt niet alleen beschermd door het 
Parc Régional des Grands- Causses, dat bestaat 
sinds 1995. De departementen Lozère, Gard, 
Hérault, Aveyron en Ardèche hebben het voor- 
gedragen voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst. 

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-ardeche.html 
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


